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Завдання для самостійної роботи 

 

Завдання для самостійної роботи 

Для виконання самостійної роботи слід додатково вивчити питання 

запропоновані до кожної теми. На підставі опрацьованого матеріалу студенту 

пропонується на власний вибір скласти 3 (три)адміністративно-правових 

актів з діяльності публічної адміністрації по протидії корупції. Оформлення 

документу може бути печатним або від руки. Кожен документ має бути 

складений від імені студента та ним підписаний. На його оборотній сторінці 

або окремому аркуші повинна бути невелика анотація з вказівкою до яких 

адміністративно-правових відносин належить адміністративно-правовий акт, 

нормативні підстави його складання. На кожному з документів має стояти 

окремо прізвище та номер групи. 

 

 

Індивідуальні завдання 

 

Для виконання індивідуального завдання слід підготувати реферат або 

доповідь з 3 (трьох) самостійно обраних студентом тем курсу «Правові та 

організаційні засади протидії корупції» в додатку до них мають бути 

ксерокопії не менше 3 (три) публікацій за обраною тематикою. Слід 

підкреслити, що одна з публікацій повинна обов’язково стосуватися 

міжнародного досвіду або бути іноземного походження. Для цього слід 

використовувати ресурси Інтернету, фонди Національної бібліотеки України 

імені В.І. Вернадського, наукової бібліотеки ДДУВС та інших. Необхідні 

Вам джерела слід шукати в юридичних наукових журналах, наукових 

виданнях вищих навчальних закладів України та країн СНД. За бажанням 

студент має право отримати індивідуальне завдання по узгодженню з 

викладачем. 
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Критерії оцінювання самостійної роботи 

студентів 

  

5 

Виконані всі вимоги до написання й захисту реферату: позначені проблема 

й обґрунтована її актуальність, зроблений аналіз різних точок зору на 

проблему й логічно викладена власна позиція, сформульовані висновки, 

тема розкрита повністю, витриманий обсяг, дотримані вимоги до 

зовнішнього оформлення, дані правильні відповіді на додаткові питання  

4 

Виконані всі формальні вимоги до написання й захисту реферату: 

витриманий обсяг, дотримані вимоги до зовнішнього оформлення. 

Проблема позначена, але не достатньо обґрунтована її актуальність, 

зроблений короткий аналіз різних точок зору на проблему й викладена 

власна позиція, сформульовані висновки, тема розкрита достатньо повно, 

дані правильні відповіді на додаткові питання  

3 

Основні вимоги до реферату і його захисту виконані, але при цьому 

допущені деякі недоліки. Не обґрунтовано актуальність проблеми, 

висновки не чіткі. Наявні певні неточності у викладенні матеріалу. Вимоги 

щодо оформлення дотримано.  

2 

Основні вимоги до реферату і його захисту виконані, але при цьому 

допущені недоліки. Зокрема, є неточності у викладі матеріалу; відсутні 

логічна послідовність у судженнях; не витриманий обсяг реферату; є 

недоліки в оформленні; на додаткові питання при захисті дані неповні 

відповіді.  

1 

Є істотні відступи від вимог до реферування. Зокрема: тема розкрита лише 

частково; допущені фактичні помилки в змісті реферату або при відповіді 

на додаткові питання; під час захисту відсутній висновок.  

0 Тема реферату не розкрита, виявляється істотне нерозуміння проблеми. 

 

 

Критерії оцінювання індивідуальної роботи 

студентів 
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Відображена світоглядна позиція автора, його погляд на сутність 

проблеми. Проблема розкрита на теоретичному рівні, у зв'язках і з 

обґрунтуваннями, з точним і повним використанням фахових термінів і 

понять у контексті відповіді. Робота логічна, послідовна, композиційно 

чітка. Дано аргументацію своєї думки з опорою на факти громадського 

життя або особистий досвід 

4 

Представлено власну точку зору (позицію, ставлення) при розкритті 

проблеми. Проблема розкрита на теоретичному рівні, з 

обґрунтуваннями, з достатнім використанням фахових термінів і понять 

у контексті відповіді. Власна думка аргументована фактами 

громадського життя або особистим досвідом 

3 

Представлено власну точку зору при розкритті проблеми. Проблема 

розкрита з використанням основних термінів і понять у контексті 

відповіді (теоретичні зв'язки й обґрунтування не присутні або явно не 

простежуються). Дано аргументацію своєї думки з опорою на факти 

2 

Проблема розкрита при формальному використанні фахових термінів. 

Власна думка не достатньо аргументована фактами громадського життя 

або власним досвідом 

1 
Представлено власну позицію за даною проблематикою на побутовому 

рівні без аргументації 

0 
Проблема не розкрита або дана інформація (факти громадського життя 

або особистого досвіду) не в контексті завдання 

  

 

Рекомендована література 

 
1. Основні нормативні акти: 

1.1 Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості 

Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст.  

Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції : ратифіковано 

із заявами Законом України № 251-V ( 251-16 ) від 18.10.2006 // ВВР. – 2006. 

– № 50. – Ст. 496. 

Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції від 31.10.2003 : 

ратифікован Україною 01.01.2010 // ВВР. – 2007. – № 49. – С. 2048. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/251-16
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ВВР. – 2014ю - № 49. - ст.2056) 

 

Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 
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2014 року. // ВВР. – 2014ю - № 49. - ст.2056) 

 

Закон України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року // ВВР. – 

2014ю - № 49. - ст.2056) 
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Авер'янов В. Б. Права громадян у сфері виконавчої влади : 

адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту : монографія / 

Авер'янов В. Б., Андрійко О. Ф., Битяк Ю. П. та ін. ; НАН України ; Інститут 

держави і права ім. В.М.Корецького ; Дніпропетровський держ. ун-т 

внутрішніх справ. – Дніпропетровськ : Ліра, 2008. – 585 c.  

Авер'янов В. Б. Державне управління : європейські стандарти, досвід та 

адміністративне право / Авер'янов В. Б., Дерець В. А., Ославський М. І., 

Писаренко Г. М., Пухтецька А. А. ; за заг. ред. В. Б. Авер'янова. – К. : 

Юстиніан, 2007. – 288c. 

Авер'янов В. Б. Адміністративне право України : академ. курс : підруч. 

для студ. юрид. спец. ВНЗ / Авер'янов В. Б., Андрійко О. Ф., Битяк Ю. П., 

Голосніченко І. П., Ківалов С. В. – К. : Юридична думка, 2007. – Т. 2 : 

Особлива частина. – 2009. – 600 с. 

Авер'янов В. Б. Адміністративне право України. Академічний курс : 

[підруч. для студ. юрид. спец. вищих навч. закл.] : у 2 т. / Авер'янов В. Б., 

Андрійко О. Ф., Битяк Ю. П., Голосніченко І. П., Ківалов С. В. ; НАН 

України ; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – К. : Юридична 

думка, 2004. – Т. 1 : Загальна частина. – 583с. 

Авер'янов В. Б. Виконавча влада і адміністративне право / 

Авер'янов В. Б., Андрійко О. Ф., Битяк Ю. П. та ін. ; НАН України ; Інститут 

держави і права ім. В.М. Корецького. – К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2002. 

– 668 с. 

Авер'янов В. Б. Адміністративне право України : Академічний курс : 

[підруч. для студ. юрид. спец. вищих навч. закл.] : у 2 т. / Авер'янов В. Б., 

Битяк Ю. П., Зуй В. В., Кубко Є. Б., Лук'янець Д. М. ; НАН України ; 

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – К. : Юридична думка, 2004. 

– Т. 2 : Особлива частина. – К. : Юридична думка, 2005. – 624 с.  

Авер'янов В. Б. Державне управління : теорія і практика / Авер'янов В. 

Б., Цвєтков В. В., Шаповал В. М., Кисіль С. П., Кривенко Л. Т. ; НАН 

України ; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – К. : Юрінком 
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Інтер, 1998. – 431 с. 

 

Битяк Ю. П. Адміністративне право України : підруч. / Битяк Ю. П. 

(ред.), Гаращук В. М., Дьяченко О. В., Зима О. Т., Зуй В. В. – К. : Юрінком 

Інтер, 2005. – 544 с.  

 

Колпаков В. К. Адміністративне право України : підручник/ 

В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 544 с. 

 

 

Стеценко С. Г. Адміністративне право України : навч. посібник / 

С. Г. Стеценко. – К. : Атіка, 2007. – 624 c. 

 

 

 

Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали: 

 

Монографії та інші наукові видання: 

Алфьоров С. М. Адміністративно-правова діяльність щодо протидії 

корупції в органах внутрішніх справ : монографія / С. М. Алфьоров. – Х. : 

Золота миля, 2011. – 372 с. 

Бевзенко В. М. Участь в адміністративному судочинстві України 

суб’єктів владних повноважень : правові засади, підстави та форми : 

монографія / В. М. Бевзенко. − К. : Прецедент, 2010. − 475 с 

Вербенський М.Г., Проценко Т.О. та ін.. Правові засади 

антикорупційних заходів у діяльності міліції : компаративістський аспект 

міжнародних стандартів і законодавства України. – К.: ДНДІ МВС України, 

Х.Мачулин, 2013. – 248 с.  

 

Джурканин Т. Дж. Кадровое обеспечение полиции США / 

Т. Дж. Джурканин, А. В. Негодченко, В. А. Сергевнин. – Х. : Изд-во Нац. ун-

та внутр. дел, 2003. – 360 с. 

Джужа О. М. Кримінологія : навч.-метод. посіб. / О. М. Джужа, 

О. М. Костенко, Є. М. Моісеєв, В. М. Гринчак, В. В. Василенко. – К. : Атіка, 

2003. – 400 с. 

Заброда Д. Г. Адміністративно-правові проблеми взаємодії суб’єктів 

боротьби з корупцією : моногр. / Д. Г. Заброда, В. К. Колпаков. – 

Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, 2007. – 176 с. 

Заброда Д. Г. Виявлення корупційних правопорушень працівниками 

міліції : методичні рекомендації / Заброда Д. Г., Чуріков Д. С. – 

Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2009. – 56 с. 

Заброда Д. Г. Корупційні адміністративні правопорушення : 

характеристика та протидія : навч. посібник / Д. Г. Заброда, Є. М. Іщук. – 

Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2010. – 164 с. 
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Заброда Д. Г. Правові та організаційні засади міжнародного 

співробітництва у сфері протидії транснаціональній корупції : навч. посібник 

/ Д. Г. Заброда. – Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2009. – 

100 с. 

Заброда Д. Г. Адміністративно-правове регулювання взаємодії органів 

внутрішніх справ та громадських організацій у протидії корупції : 

монографія / В. А. Завгородній, Д. Г. Заброда. – Дніпропетровськ : Дніпроп. 

держ. ун-т внутр. справ, 2011. – 258 с 

Камлик М. І. Корупція в Україні / М. І. Камлик, Є. В. Невмержицький. 

– К. : Товариство ―Знання‖, 1998. – 187 с 

Коломоєць Т. О. Адміністративне право України : підруч. для студ. 

ВНЗ / Т. О. Коломоєць (заг. ред.) та ін. – К. : Істина, 2009. – 475с. 

Коломоєць Т. О. Адміністративний примус у публічному праві України 

: теорія, досвід та практика реалізації / Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : 

Поліграф, 2004. – 403с. 

Коломоєць Т. О. Штрафи за законодавством про адміністративні 

правопорушення України / Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя : Верже, 2000. – 

240с. 

Колпаков В. К. Деліктний феномен в адміністративному праві України 

: автореф. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юрид. наук : спец. 

12.00.07 «Адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне 

право» / В.К. Колпаков. – К., 2005. – 37 с. 

Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний правовий феномен : 

монографія / В. К. Колпаков. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 528 с. 

Комзюк А. Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній 

діяльності міліції : поняття, види та організаційно-правові питання 

реалізації / А. Т. Комзюк ; за заг. ред. О.М. Бандурки. – Харків : Вид-во Нац. 

ун-ту внутр. справ, 2002. – 355с 

Корупція в діяльності Державної автомобільної інспекції : результати 
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